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toegegrendel

uit die

Pastorie
Dis ‘n besonderse jaar hierdie: 29 dae in Februarie, 53 dae in Maart en 3
Maande in April. Mens kan nie glo dat tyd so kan stilstaan nie. Daar word so
gespot met mense wat die afsonderingstyd nie eintlik kan hanteer nie.
Ons het ook nou die “Besinningstyd” net voor Goeie Vrydag/Paas-Vrydag, en
ons het Nagmaal Vrydagoggend. In die formulier sê ons dat ons moet besin
oor onsself voor ons van die brood eet en die wyn drink sodat ons nie ‘n
oordeel oor onsself eet en drink nie. Dan sê die formulier ook dat dit sonde
kan wees wat ons gedoen of gesê of selfs gedink het, maar ook oor iets wat
ons nagelaat het om te doen.
Ek wil eintlik maar net hiermee sê dat dit my hartsbegeerte is dat ons in
hierdie tyd bietjie stadiger sal leef en sal toelaat dat ons siele of ons harte,
ons menswees, ons ou self, wie ons werklik is, ons weer sal inhaal en dat ons
sal inventaris hou oor dit wat besig is om met ons te gebeur. Nie dat die
inperking besig is om te gebeur nie, maar dat ons sal kyk oor wat van MY
geword het.
Wat het die wêreld van my gemaak? In die gejaagde wêreld het ek verander
om aan te pas en om almal om my gelukkig te hou het ek ‘n klomp
veranderings aan myself gemaak om ander te beïndruk en om ander gelukkig
te hou sodat daar tog net vrede sal wees met geen konflik nie.
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Dis tog wat ons almal wil hê, dat ons elke oggend wakker word met ‘n glimlag
op ons gesig.
Tog wil ek vra of ons sal dink daaraan of Jesus die Vrydagoggend met ‘n
glimlag opgestaan het? Nee, want Hy het geweet vandag is die groot dag en Hy
het geweet Hy sal nooit weer die son sien ondergaan nie, maar dat Hy vandag
die beste dag van sy lewe (op aarde) sal hê.
Onthou dan vandag en hierdie Paasfees, dat Jesus se beste dag, ons lewe en
oorwinning gebring het. Laat ons beste dag dan altyd beter wees as Jesus s’n
en dat ons elke struikelblok sal aanvaar, maar dat ons vrede in ons harte sal
hê al is dit nie ons beste dag nie.
In ons huise kan die mense wat so geaardheid het, nie wag om uit die huis te
kom nie – dis so asof hulle aan engtevrees ly of vasgedruk word. Maar dis ook
reg, want daar moet sulke mense ook wees. Dan is daar die wat bang is die
tyd gaan verby en dan moet hulle weer in die gejaag van die lewe ingaan.
Maar hulle moet ook daar wees. Kom ons aanvaar onsself en maak vrede in
onsself met onsself, en eer die Here oor hoe Hy ons gemaak het.
Vrede vir elkeen,

Ds Christo
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‘n jaar ouer!
2 April
3 April
4 April

5 April
6 April
8 April
10 April
13 April
15 April
16 April
18 April
19 April
20 April
24 April

27 April

Nadia Wegenaar
Anna Steyn
Juan de Jonge
Christo Stassen
Ansie Horn
Piet Louwies
Ethan Potgieter
Robbie Rademeyer
Annie Erasmus
Cecielia Keyter
Hannes van Wyngaard
Louise van Vuuren
Keegan van Wyk
Burrie Snyman
Megan Biggott
Susanna Delport
Andries du Plessis
Heather Myburgh
Jaco Peens
Eugene Marx
Martiens van Wyk
Byron Kotze
Susanna Buys
Mary-Ann Beneke
Cjay Pienaar
Gezina Prinsloo
James van Loggenberg
Zach Zowitskey
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1 Mei
2 Mei
4 Mei
6 Mei
7 Mei
9 Mei
10 Mei
11 Mei
12 Mei
13 Mei
14 Mei
16 Mei
18 Mei
19 Mei

22 Mei
23 Mei
24 Mei

27 Mei
29 Mei

‘n jaar ouer!

Willie Erasmus
Johannes Coetzer
Kobus Erasmus
Elizca du Toit
Dwain Matthysen
Annatjie Behrens
Selestie Croucamp
Andrea Smit
Christiaan Benadé
Hansie Swart
Tanita Bezuidenhout
Annamarie Matthysen
Johannes Malan
Hendrik Rossouw
Marietjie Struwig
Angelique Scheepers
Tinus de Beer
Juané du Toit
Mariaan Kleynhans
Estelle Smith
Johanna van Rooyen
Shané Venter
Wiehahn Halgryn
Llewellyn Denner
Pieter de Villiers
Elizabeth Prinsloo
Ferdi van Niekerk
Sue-Marié van Wyk
Lee-Ann Muller
John Boshoff
André Gerber
Christo Smith
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Waar is God as ek Hom
nodig het?
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Bid

vir óns mense

JOHAN STRYDOM SNR se mammie is ernstig siek;
UNéNE CROUKAMP was siek;
SELESTIE CROUCAMP was in ‘n motorongeluk;
ANNAMARIE MATTHSEN se oordrom het gebars;
ENRICKO LOMBARD se mammie is ernstig siek;
LILLY VAN ZYL was ook ernstig siek;
ANTOINETTE WANDRAG was ook siek;
ROBBIE RADEMEYER moes twee tande laat uitsny;
THEA PRETORIUS was siek;
GERHARD en EDNA CLAASE se kleindogter, MONICA was in die
hospitaal;
Dit gaan beter met DIRK DE VOS, maar hy het steeds ons gebede nodig;
DAVID BEHRENS het ons gebede nodig vir sy gesondheid;
Daar is mense in ons gemeente wat ‘n stryd voer met kanker. Bid
asseblief voortdurend vir hulle: Annatjie Swanepoel en Eugene Marx;
Ons bid vir mense wat dalk siek is waarvan ons nie bewus is nie;
JOHAN DE RIDDER se neef is oorlede;
SONJA MARX se dogter NIKITA is oorlede;
ENRICO LOMBARD het ‘n oom aan die dood afgestaan

Here,
hoor my
stem…
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Gebed vir COVID-19
Oorgeneem en aangepas van Fr Mike, Interrupting the Silence

God die Vader, u begeer gesondheid in heil vir alle mense;
Ons prys U en dank U, o Heer.
God die Seun, U het gekom sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed;
Ons prys U en dank U, o Heer.
God die Heilige Gees, U het ons liggame die tempel van u teenwoordigheid
gemaak;
Ons prys U en dank U, o Heer.
O Heilige Drie-eenheid, in U leef ons en beweeg ons en is ons;
Ons prys U en dank U, o Heer.
Here, hoor ons gebed, en laat ons noodroep tot by U kom –
Vir almal wat treur oor die dood van familie, vriende en landgenote;
Skenk hulle moed en krag om die dae wat kom, te hanteer, o Heer,
en die troos van u liefde.
Stort u genesende genade uit oor almal wat siek, beseer of ongeskik is, dat
hulle heel kan word;
Hoor ons, o Heer van die lewe.
Gee dat almal wat u leiding soek, of bang of benoud of oorweldig is, u wil sal
ken en bewus mag wees van u teenwoordigheid;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Gee vrede, moed en hoop aan almal wat ly na liggaam, siel of gees;
Hoor ons, o Heer van die lewe.
Maak dit wat gebreek is deur sonde in ons lewens, in ons nasie, en in die
wêreld heel;
Hoor ons, o Heer van die lewe.
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Seën die dokters, verpleegsters, en almal wat die siekes en lydendes versorg;
hou hulle veilig en gesond, en skenk hulle wysheid en vaardigheid, simpatie en
geduld;
Hoor ons, o Heer van die lewe.
Skenk aan ons president en alle politieke leiers die wysheid, mensliewendheid
en regverdigheid, dat hulle met doelgerigtheid hulle taak kan volvoer om die
welsyn van al ons mense te dien;
Hoor ons, o Heer van die lewe.
Skenk wysheid, kreatiwiteit en volharding aan almal in die mediese professie,
die navorsers, beleidmakers en leiers as hulle reageer op die pandemie;
Hoor ons, o Heer van die lewe.

Maak ons harte en hande oop om almal wat hulle werk gaan verloor of
finansieel deur COVID-19 geraak word, te ondersteun;
Hoor ons, o Heer van die lewe.
Gee ons medelye vir hulle in nood, geduld in hierdie tyd van ellende, en liefde
vir ons naaste;
Hoor ons, o Heer van die lewe.
Laat ons harte nie van vrees versmelt nie;
Hoor ons, o Heer van die lewe.
U is die Heer wat wonders doen;
U het u mag aan die mense betoon.
U, o Heer, is die bron van die lewe;
En in u lig sien ons lig.
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In Tye Van Nood
Die hele wêreld is in rep en roer oor COVID-19. President Ramaphosa
het sy maatreëls om die verspreiding van die virus te bekamp, verskerp
en ons almal beveel om tuis te bly. Die alternatief, naamlik dat ons
aangaan asof niks gebeur het nie, is te verskriklik om eers te bedink.
Ek het half verslae gesit en luister hoe hy die toesluit van die land
aankondig. My kop het in hoogste versnelling gewerk. Wat hiervan, wat
daarvan, hoe hiermee gemaak ...
As jy ook so voel, weet jy wat in die hart van die digter geleef het toe hy
in Psalm 130 gebid het: “Uit die dieptes roep ek na U, Here …”
Die digter sê nie vir ons wat gebeur het dat hy in die dieptes van
ellende is nie, en dit is ook goed so, want nou kan ons elkeen met ons eie
nood hierdie gebed van Ps 130 bid: “Uit die dieptes roep ek na U, Here!”
Want wat in ons land en wêreld gebeur, druk ons almal af tot in die
dieptes van ellende, waar alles om jou vir jou donker lyk, en jy nie eintlik
uitkoms sien nie. In Totius se beryming van hierdie psalm verwoord hy
dit goed;
Uit dieptes, gans verlore, van redding ver vandaan,
waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan;
uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor,
en laat my jammerklagte tog opklim in u oor!
Dit is die wonderlike van kind-van-God-wees: dat jy met jou nood na
Hom toe kan vlug. Nie dat jy vrypostig op sy hulp aanspraak kan maak,
of dat jy enige regte het waarop jy voor God kan staan en sy hulp eis nie.
Ons is immers almal sondaars, soos die digter maar te deeglik besef.
Daarom sê hy ook in vers 3 dat hy weet sy sondigheid behoort hom eintlik
van God af te vervreem, maar hy hou vas aan God se vergifnis; dat God
se genade groter is as ons sondigheid.
Dís die evangelie, die goeie nuus, van God se betrokkenheid by ons: dat
Hy ’n God van vergifnis is; dat sy troue liefde baie groter is as wat ons
ooit kan dink. Daarom het Hy mens geword en onder ons kom woon:
sodat Hy ’n God kan wees wat naby aan ons is, wat ons nood verstaan, en
sodat Hy ons kan help. Hy het op Golgota in die diepste dieptes van selfs
Godverlatenheid ingedaal. Daarom roep ook Hý aan die kruis: “My God,
my God!” sodat ons geroep na God nie tevergeefs sal wees nie. Hoe het die
ou nagmaalsformulier nou weer gesê? Hy is van God verlaat, sodat ons
nooit meer deur God verlaat sal wees nie. Daarom mag ons, sondaars wat
ons is, met God praat, en tot Hom roep in tye van nood.
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Ons mag ook met óns nood, uit óns donker dieptes, na God roep. Dit is
waartoe hierdie psalm vir ons uitnooi en uitdaag. Daarom roep hy ons op
in vers 7: "Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde,
by Hom is die verlossing seker." ’n Mens kan dit ook só vertaal: Vestig jou
hoop op die Here, want by Hom is daar troue liefde, by Hom is die
verlossing seker. Vestig jou hoop op die Here, wag op Hom, want Hy sál
antwoord en ons deurdra uit die dieptes uit.
Daar is natuurlik baie wat ons nie verstaan nie; wat ons graag anders
sou wou hê. Maar ons is nie God nie. Ons weet nie hoekom Hy dinge
toelaat nie. Ons weet net – en daaraan mag ons vashou – dat Hy nie
moedswillig is nie; dat daar by Hom genade en liefde vir ons is. Daarom
kan ons op Hom wag, geduldig wag totdat Hy antwoord, want, verseker
die Woord ons, by Hom is die verlossing seker.
Totius het dit só verwoord in sy beryming:
Hoop, Israel, in jou klagte; vertrou, o volk, wat treur;
sy guns verduur die nagte, sy heil breek eind’lik deur.
Dan skyn ’n soete vrede: gans Israel word vry
van ongeregtighede. Heer, doen ook so aan my!
Seënwense
JACO THOM
24 Maart 2020
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Ook dit gaan verby… Maar intussen?
Dikwels bly 'n storie in 'n mens se geheue en onverwags kry dit opnuut betekenis vir
die situasie waarin jy tans is.
Ek en Wilma sit en gesels met ons vriend in sy restaurant. Sy vra my om die storie te
vertel wat ons moontlik kan help perspektief hou in hierdie tyd. Ons het gesels oor
Covid-19 (sogenaamde Koronavirus) en die impak wat dit op almal en ook sy eie
besigheid het. Veral na ons President Cyril Ramaphosa afgekondig het dat dit 'n
nasionale ramp is. Ons Kerkraad Bestuursgroep het besluit om vinnig en drasties op te
tree deur ons eredienste te verskuif na erespasies (jou woonplek of motor of in die
natuur). Dit beteken mense kan ons preke, informasie en leiding ontvang via die
internet en ander sosiale platforms, soos WhatsApp, Facebook, e.d.m. Natuurlik kan
hulle nog met ons as predikante en personeel in kontak bly en ons sal sover moontlik
binne die maatreëls van fisieke afstand van mekaar en gesondheid bly, omgee. Die
beginsel is immers om ons naaste so lief te hê soos onsself, en hulle en ons eie
geliefdes se lewens nie in gevaar stel nie.
Terug na die storie. Daar is soveel weergawes en niemand is heeltemal seker van die
werklike oorsprong nie. Hier is ene wat so min of meer by die basiese idee hou:
Koning Salomo het 'n raadgewer gehad wat baie vol van homself was. Salomo wou
hom 'n bietjie nederigheid leer en stuur hom toe om 'n ring te gaan soek. Hierdie ring
moet help om 'n hartseer persoon gelukkig te laat voel, en 'n gelukkige persoon
minder gelukkig.
Die raadgewer kon nie met 'n goeie antwoord terugkeer nie. Toe gaan Koning Salomo
self na 'n juwelier en laat 'n ring maak met hierdie inskripsie: גם זה יעבור. Hierdie
Hebreeuse “Gam ze ya’avor” beteken “Ook dit gaan verby”.
Die koning het die ring gereeld gedra. Elke keer as hy hartseer en moedeloos voel, het
hy na die ring gekyk en het sy gemoed verbeter. Ook as hy te opgewonde voel oor iets,
het dit hom meer kalm en waarderend gemaak.
As ons almal saamwerk, gaan Covid-19 effektief beveg word. Ons weet ongelukkig
gaan daar ook mense wees wat dit nie gaan oorleef nie. So ons weet: ook dít gaan
verby, maar hoe maak ons intussen?
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Ek hoop die FPP-formule kan jou help (sonder om natuurlik die realiteit van verliese te
ignoreer):

F = Fokus
Waarop ons fokus, is waaraan ons betekenis koppel – en dit bepaal weer ons emosies.
Dis belangrik om ook te fokus op die veel groter hoeveelheid mense wat reeds herstel
het. Ook om te fokus op wat jy wel kán doen en waaroor jy wel beheer het. Wanneer
jou gedagtes in 'n totale dwaal gaan, tel van 5 af terug tot 1 en sê dan “Fokus!” Dit sal
jou help om die één ding te kry waaraan jy positiewe aandag kan gee. Fokus beteken
dat jy ook nie jou brein so moet oorlaai met al die boodskappe wat kort-kort as nuus op
jou selfoon inkom nie, want dit breek jou veerkragtigheid af. Spreuke 4:23 maan:"Wees
veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe."
P = Perspektief
Soms is jy te naby aan iets en kan dan nie die groter prentjie sien nie. Ekself het so baie
gedink aan al die implikasies en hoe ons gaan maak om slegs 100 mense op 'n keer te
kan akkommodeer. Tot ek 'n tree terug geneem het en besef het: 100 is nie die teiken
nie. Die teiken is om 0 (geen) lewens in gevaar te stel nie. Dis juis van kompromieë
maak wat Italië en van die ander lande nou in 'n gemors is.Toe ek eers hierdie
perspektief het, kon ek helderheid kry en besluite neem wat daarby pas. So gee 'n tree
terug. Hoor ander se opinie, maar vra: Is dit wys? Ek loop een van ons gemeentelede
raak en sy sê: "Ek het eers afgehaal gevoel toe besluit is dat ons nie meer vir 'n tyd lank
fisies byeen gaan kom nie. Tot ek besef het hierdie is vir my 'n sabbatical om weer
dieper en op ander maniere God se Teenwoordigheid te ervaar." Kry veral perspektief
deur te onthou dat jy nou langtermynproses moet dink en nie korttermyn paniek moet
laat seëvier nie. Onthou, Paulus het destyds vasgehou aan wat hy in Filippense 4:13 vir
ons gegee het: “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.” Hy het ook slegte tye
beleef. En goeies. God het jou mos in die vorige slegte tye gehelp?
P = Pro-aktief
'n Vriend het my altyd aangeraai: “Jannie, jy moet net 'n plan hê.” Dit maak nie saak
hoe dom jou plan nou mag voel nie, maak net 'n eenvoudige plan. Iets wat jou help om
rigting te kry. Vra jouself: “En wat volgende?” Dan doen jy dit. Vra dan weer dieselfde
vraag, en doen dit. So begin jy al hoe meer pro-aktief optree. In die rigting van wat dalk
nou nie net 'n maand nie, maar moontlik 'n jaar gaan neem.
OOK DIT GAAN VERBY. En intussen leef ons met Fokus, Perspektief, én Pro-aktief!
Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, oor jou hart en gedagtes die wag
hou in Christus Jesus (vgl. Filippense 4:7).
DR JANNIE LE ROUX
20 Maart 2020
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G’n grendeltyd vir die evangelie
LAETUS OK LATEGAN, Die Volksblad, 7 April 2020

Die goeie nuus van God se verlossing deur Jesus Christus is die evangelie. Dié evangelie is nie
net God se handeling om ons met Hom deur Christus te versoen nie.
Dit gaan verder: Die verlossing en versoening moet ons in ‘n nuwe verhouding met God stel. Dié
verhouding moet sigbaar word in mense se gedrag en verhoudings.
Dit is waarom die kerk jaarliks die lyding van Christus in herinnering roep. Die bedoeling is nie om
die lydensgebeure te herleef nie, maar om oor hierdie liefdesdaad van God deur Christus na te dink.
Die betekenis hiervan verdiep as die fokus bly op wat God deur Christus gedoen het: verlossing én
versoening. Hierdie aksent mag nie in die lydenstyd verlore gaan nie. Dié boodskap is nie net vir
lydenstyd bedoel nie, maar vir die hele (kerklike( jaar.
Wat vanjaar opval, is dat kerkdeure wel gesluit mag wees, maar dat die evangeliese boodskap nie
agter slot en grendel is nie. Hiervan getuig die innoverende wyses waarop die evangelie verkondig
word ondanks inperkingsmaatreëls. Menslike beweging word aan bande gelê en ontmoedig – maar
die evangelieboodskap kan ongehinderd rondbeweeg.
Die evangelie bereik gesinne en enkellopendes. Kerke word bewus van die inhoud van die
evangelie wat dieselfde bly, maar dat die “verpakking” moet verander. Die “nuwe” verpakking is niks
nuuts vir die kerk nie. Omstandighede vra na die betekenis van die evangelie vir dié tyd.
Dit is trouens dié dinamika van die evangelie wat ons weer by die betekenis van lydenstyd vir
mense se omstandighede moet bring. Die evangelie eindig nie by die kruis nie, maar loop uit op die
opstanding én verheerliking van Christus.
Wat nou nodig is, is om weer ‘n opstandingshart te kry. Die koronavirus maak dit dringend
noodsaaklik.
Na my mening was die kerk, veral die Afrikaanse susterskerke, baie besig met dogmatiese
suiwerheid. Leerstellige korrektheid was alles. Dit is reg en nodig so. Maar dogmas is leerstellings en
leerstellings is dikwels koud en klinies. Dit handel eerder oor die beginsel as die motief, dryfveer,
uitkoms en betekenis van ‘n besluit.
Kerke het dikwels ‘n eie “kerkgeskiedenis” oor sake wat die liefdesdaad van God miskyk.
Nou is die tyd om ‘n opstandingshart te hê vir ‘n steierende wêreld as gevolg van swak
gesondheidstelsels, armoede, korrupsie, geweld, eie reg en blameer eerder as om saam ‘n
oplossing te vind.
Christus maak in sy bergpredikasie voorbrand vir so ‘n opstandingshart: “Julle het gehoor... Maar
Ek sê vir julle” (Matteus 5:21-22). Dit vra ‘n nuwe gesindheid wat uitloop op ‘n nuwe kyk na en doen
aan mekaar. Die opstandingshart kan vereenselwig word met ‘n Nuwe-Testamentiese etiek wat
beroep op ‘n lewenswandel wat getuig van die verlossing deur Christus.
Die gesindheid van ‘n opstandinghart is niks nuuts nie; die volhoubaarheid wel.
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Die COVID-19-pandemie vra hoe en wanneer gee ons om vir mekaar. Dit het ons ook weer by die
werklikheid van ons vermoë én onvermoë gebring. Wat kan ons deur die wetenskap en tegnologie
vermag en wat nie?
Ek word altyd getroos deur ‘n opmerking van Paul Schotmans, Belgiese etikus. In sy boek In
Goede Handen skryf hy al is daar ‘n kwynende sentiment om ‘n Christelik gedefineerde mediese
etiek, het die Christendom wel ‘n bydrae en insig om te lewer. Die kerk het immers ‘n gelééfde
ervaring.
Die evangelie spreek ons hard aan in die grendeltyd. Nou is weer die tyd om met almal die goeie
nuus van die evangelie en opstandingshart te deel. Jy kan dit vertel én uitleef.
Daar is inderdaad géén grendeltyd vir die evangelie nie!

Paasfees

toegegrendel
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COVID-19: Dit raak ons emosioneel
’n Tyd van onsekerheid.
Ds Fanie Kriel, predikant by die Strooidakkerk in die Paarl en pastorale
sielkundige, sê die onbekende maak mense angstig. “Die virus is ’n onsigbare
monster en skielik weet jy nie meer of jy jou buurman of selfs jou eie geliefdes
kan vertrou en of hulle dalk die virus het of nie.
“Mense wil in beheer wees en skielik voel hulle heeltemal buite beheer. Daarom
raak baie mense paniekbevange en talle doen byvoorbeeld paniek-aankope.
“Dit is ’n natuurlike teenreaksie om goed bymekaar as ’n manier om ’n sekere
mate van beheer en sekuriteit uit te oefen,” sê hy.
Isolasie en inperking vanweë die virus beïnvloed elke aspek van ons daaglikse
bestaan. Fanie sê: “Kinders kan nie meer skool toe gaan nie, studente kan nie
meer universiteit toe gaan nie en die meeste mense kan nie meer gaan werk
nie. Ons kan nie meer met ons daaglikse roetine en werksaamhede op die
normale manier voortgaan nie.
Gewone dinge soos om in ‘n gimnasium te oefen, saam te kuier of ontspan is
ons nou nie meer beskore nie. Dit beïnvloed ook ons geloofslewe omdat ons
nie meer kerk toe kan gaan nie.”
Onsekerheid maak mense ook meer angstig, voeg hy by. “Daar is nie grense
wat dit inperk nie, want niemand weet presies hoe lank hierdie virus-gevaar
nog gaan voortduur nie. Niemand weet wanneer ’n teenmiddel gevind gaan
word nie.”
Mense is ook angsbevange oor die wêreld-ekonomie wat in duie kan stort,
duisende mense wat hul werk kan verloor en ’n verlies aan inkomste kan hê.
“Die bottom line is: niemand weet hoe lank dit gaan voortduur en hoe dit alles
gaan uitspeel nie. Dit is soos om in ’n rivier vasgevang te wees met twee walle
aan die kant: aan die eenkant is vrees en aan die anderkant is onkunde. Jy weet
nie aan watter kant jy moet uitklim nie.”
Die uitbreek van die gevaarlike COVID-19 het ons almal weer eens laat besef
hoe weerloos en nietig ons is, sê Fanie.
Maar Fanie herinner ons terselfdertyd dat God in beheer is en haal Matteus
28:18 aan: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.” En dan vers
20b: “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
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Angs is ’n normale reaksie.

Dr Johan Ferreira, ’n sielkundige van Johannesburg, beaam dat die realiteit van
’n pandemie veroorsaak dat baie mense ‘n groot angstigheid beleef. “Dit sal nie
normaal wees om geen angs te ervaar nie. Diegene wat reeds met angs en
depressie worstel, sal meer geneig wees tot emosionele reaksies in hierdie
tyd.”
Johan sê paniek en vrees is dikwels aansteeklik omdat ons hierdie emosies
deur middel van kommunikasie oordra. “Ons praat met ander daaroor en die
woorde ontlok gevoelens. Indien hierdie woorde swaar met irrasionele
gevoelens gelaai is, word die intensiteit van die belewenis dieper. Natuurlik
kleur ons eie emosionele interpretasie van die woorde ook ons persoonlike
belewenis daarvan in. En dit kan die boodskap meer intens maak.”
Volgens Johan is hierdie ’n baie uitdagende tyd in die geskiedenis van die
wêreld. “Natuurlik gaan ons dit almal aan ons sak en in ons gemoed voel. Dit is
nou ’n gedeelde realiteit van die mensdom. Maar ons moet in dieselfde asem
die hoop skep dat hierdie beslis nie die realiteit sal bly nie – alle realistiese
voorspelling dui daarop dat hierdie krisis tydelik van aard is.”
Humor verlig spanning.
Grappies en humoristiese video’s oor die Koronavirus word wyd op sosiale
media versprei. Volgens Jacques Botes, ’n dosent in sielkunde en ‘n kliniese
maatskaplike werker van Pretoria, probeer ons almal en die hele wêreld nou
sin maak van wat aan die gang is. “Dit is in die mens se natuur om bedreigende
ervaringe te verdraai omdat ons nie weet wat om met die inligting maak nie.
“As geestesgesondheidspraktisyn is ek ongemaklik met sommige van die
grappies wat die rondte doen, maar ek begryp ook dat mense poog om hul eie
en ander se spanning te probeer verlig. Die waarde van die lewe moet liefs nie
deur humor gereduseer word nie. Dit is nou die tyd om op te bou en nie af te
breek of te kwes nie,” sê Jacques.
Inligting en kommunikasie.
Volgens Jacques dra tegnologie doeltreffend by tot die internasionale
kommunikasie en pogings om beheer oor die verspreiding van die virus te
bewerkstellig. “Ons staatspresident en regering kommunikeer op gereelde
grondslag met die publiek. Maar onduidelike boodskappe sowel as vals of
fopnuus kan in hierdie tyd die angs en algemene spanning verhoog,” sê hy.
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Ons word tans op TV, radio, nuusnetwerke en sosiale media met die jongste
inligting en syfers oor die Koronavirus gebombardeer. “Dis goed om ingelig te
wees, maar om 24 uur van die dag aan hierdie nuus blootgestel te word, dra
nie produktief by tot enige van ons stresvlakke nie. Ons kan wel beheer waarna
ons kyk, en dit moet ons dan ook doen. Besluit wanneer jy wil luister, wat jy wil
lees en hoeveel tyd jy daaraan moet spandeer om jou stresvlakke laag te hou,”
meen Jacques.
Johan sê die nuus bring ’n dieper belewenis van ons werklikheid. “Met die
tegnologie is ons ingelig oor mense in elke streek van die wêreld en hul lot
bepaal ons gevoelens. Ons medelye met hul stryd ontlok emosies by ons en
ons identifiseer met hulle sodra ons lot dieselfde word.
“Dit is nie noodwendig ’n slegte ding nie, want dit bind die mensdom saam en
ons weet dat ons nie alleen is nie. Die oordrewe nuus en fopnuus is natuurlik
die doring in die vlees. As almal hulle kan verbind tot die realisties waarheid, sal
persepsies van wat wêreldwyd gebeur realisties beleef word. Dit is ons almal
se verantwoordelikheid.”

MARTJIE ROOS
LiG
Maart 2020
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DANA SNYMAN
Die Kerkbode
7 April 2020
Laatmiddag stap ek uit in my klein voortuin. Die honde draai om my. Hulle wil
gaan stap, maar ons mag nie gaan stap nie. Dit het ’n oortreding geword om
buite jou erf te wees.
Ek gaan sit op die bankie teen die muur. Ek kan nie die see sien nie, maar ek
kan die geruis van die see hoor, en kort-kort die dowwe slag wanneer die water
teen die rotse by die visfabriek slaan. In die lug is die geil reuk van verrotte
seebamboes. Nȇrens is iets wat beweeg nie. Ek voel soos Noag op die dek van
die ark. Nȇrens in die land het mense vandag saam in ’n kerkgebou gesit nie.
Op baie plekke in die buiteland was dit dieselfde. In Spanje. In Italië. In
Amerika. Oral geld maatreëls wat mense belet om in groepe byeen te kom –
alles om te probeer verhinder dat die Covid 19-virus verder versprei. ’n
Vriendelike omhelsing het ’n moontlike doodsvonnis geword.
In die koerant was vanoggend ’n opskrif: “Die helfte van die wȇreld moet
tuisbly”. Toe onthou ek weer hoe oorlede Pa of Ma – meer dikwels Pa – my soms,
toe ek ’n kind was, vies na my kamer gestuur het wanneer ek ongehoorsaam
was of orig geraak het wanneer mense by ons gekuier het. “Kamer toe!” sou Pa
beveel en gang-af beduie. “Kamer toe!”
Dit was jou straf: In jou kamer moes jy gaan nadink oor wat jy verkeerd
gedoen het. Daar, alleen, moes Pappa se stout seuntjie tot inkeer kom.
Dit voel onwerklik: In New York, die stad wat nooit slaap nie, is die strate nou
stil terwyl ek hier op stil Jacobsbaai sit. In Madrid is dit stil. In Londen stil. Elke
dag sien jy die beelde van leë strate en kantoorblokke oor die televisie.
Ons is kamer toe gestuur. Ons is saam met Jona in die walvis se ingewande.
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Vanoggend het ek vir ’n ruk voor my rekenaar gesit en soek tussen al die
virtuele kerkdienste wat op die internet aan die gang was. Een predikant staan
op die grasperk voor ’n kerkgebou en preek. ’n Ander een is in sy sitkamer,
met skuins agter hom teen die muur ’n skildery van ’n leeumannetjie onder ’n
doringboom. Daardie pastoor wie se hemp so styf oor sy gegimde bo-arms
span vergelyk die virus met die Bybelse plae wat Egipte getref het. “It’s the
finger of God!” bulder hy oor sy leë ouditorium uit. “We’re experiencing God’s
anger!”
Ek weet te min van God af om te weet of Hy ons met hierdie virus wil straf. Ek
is skepties oor mense wat met te veel selfvertroue en bombasme oor God se
bedoelinge praat.
Het ons nie miskien hierdie virus oor onsself gebring nie? wonder ’n mens.
My honde het hulle versoen met hulle lot. Twee van hulle lȇ nou op die stoep,
die ander een is by my voete, kop op die pote. ’n Slak sukkel teen die
tuinmuurtjie uit.
Die aarde, sȇ die wetenskaplikes, is ’n lewende geheel. Alles is verbind aan
mekaar, en afhanklik van mekaar: Lug, water, grond, die plante, die insekte,
reptiele, die diere; en ons, die mens. Alles een. Wat met ’n vlooi of ’n olifant
gebeur, raak ook my op ’n manier.
Maar ons met ons onbeperkte begeertes en grenslose drome het die
ewewig wat tussen alles behoort te bestaan, ernstig versteur. Ons wat knaend
soos ’n bedorwe kind net meer wil hȇ, hȇ, hȇ. Nog motorkarre, nog rooivleis,
nog ’n skivakansie.
Ek is verbaas oor die hoeveelheid goed wat ek elke dag in die asdrom smyt.
Die vrou wat my huis skoonmaak, mag nie in hierdie grendeltyd kom werk nie.
Opeens is ek in beheer van my eie vullis: plastiekhouers, -bottels en -sakke. ’n
Halfgeëete aluminiumbakkie macaroni-en-kaas. Twee onklaar gloeilampe. ’n
Gebreekte gordel.
Oral in my huis is die bewysstukke van ’n onnadenkende verbruikerslewe:
drie skeermesse in die badkamerkassie, ’n kasvol hemde waarvan ek net die
helfte dra, twee ou selfone in die bedkassie se laai. In die mandjie langs die
TV-stel is agt of nege van hierdie afstandbeheergoeters – selfs vir die
videomasjien en DVD-speler wat ek nie meer het nie.
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Die ys in die Noordpool smelt, in Australië was apokaliptiese brande, eilande
van plastiek dryf in die see, en op Kenhardt in die Boesmanland het dit nege
jaar laas ordentlik gereën. Miskien moes hierdie virus kom om die ewewig te
probeer herstel.
Die son sak agter die huise oorkant die straat in. Die aalwyne in die bedding
se skaduwee raak al bleker, en verdwyn. Die lug begin gloei: eers silwer, dan
al rooier.
Dan is hulle daar: die ibisse. Laag kom hulle oor die huise se dakke uit
Swartriet se rigting gevlieg, asof hulle die seën op die dag kom uitspreek –
reeds die tiende dag wat ons almal tuis moet bly. Ek verbeel my ek kan die
suising van hulle vlerke deur die lug hoor. Al verder vlieg hulle weg. Teen die
muurtjie beur die slak steeds boontoe. In die honde se drinkbak dryf ’n helder
halfmaantjie.
Na Pasternoster se kant toe sal die ligtoring by Cape Columbine heelnag die
donker oor die see wegvee.
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Hemelvaart is vanjaar op Donderdag, 21 Mei. 'n Besondere dag in die geskiedenis van
die Christendom. 'n Dag van hoop vir dié wat onwrikbaar glo. 'n Aanstoot vir die
ongelowige. 'n Dag wat vra dat ons God op Sy Woord moet neem. Glo jy werklik dat die
Hemelvaart plaasgevind het? Kan jy onvoorwaardelik aanvaar dat dit werklik gebeur
het?
Lukas 24:44-53
Daarna sê Hy vir hulle: "Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek
nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die
profete en psalms oor My geskrywe is. “Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te
verstaan. Verder sê Hy vir hulle: "So staan daar geskrywe: 'Die Christus moet ly en op die
derde dag uit die dood opstaan, en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes
aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’ Julle is getuies van hierdie
dinge. En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die
stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. “Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei
tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën, het Hy
van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem. Hulle het Hom aanbid en met
groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel
gebly en God geprys.
Met 'n wonderwerk het Jesus Sy verskyning op aarde gemaak (deur die maagdelike
geboorte), en met 'n wonderwerk het Hy die aarde verlaat. Ek dink dit is juis DIT wat vir
die ongelowiges so moeilik maak om dit te glo. Dis nogal snaaks hoe die mens se kop
werk, en wat mense bereid is om te glo, solank hulle net nie die knie voor Jesus hoef te
buig nie. Mense sal glo dat die hele skepping met sy miljoene wonderwerke sommer
toevallig ontstaan het; dat lewe wat só kompleks is, ‘n ongeluk is. Daar is selfs mense
wat sal glo dat hulle voorouers 'n aap was, solank hulle net nie hoef te glo dat dit God
is wat hulle uniek geskep het nie.
In 1 Kor 2:14 gee die Bybel 'n verduideliking: "Die mens wat nie die Gees van God het
nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie, vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook
nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word" . Dinge in die Geestelike
realm is nie sigbaar nie, en moet dus met geloof beoordeel word. Dus, óf jy glo dit, óf jy
glo dit nie.
Nogal interessant dat die ongelowige sóveel tyd en energie spandeer om sy ongeloof
te verklaar en verduidelik … iets wat hy in elk geval nie glo nie.
Wat beteken Jesus se hemelvaart vir JOU? Wat is die waarde daarvan in jou lewe?
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Veertig dae na Sy opstanding… Met die sondvloed reën dit 40 dae, dan word Noag en
sy gesin in 'n nuwe lewe "vrygelaat". Die Israeliete swerf 40 jaar in die woestyn rond,
waarna hulle die land Kanaän in besit neem. 40 dae na Jesus se opstanding vaar hy op
na Vader toe, om te gaan heers aan Sy regterhand. Dit is die finale slag vir Satan, en die
hele verlossing siklus word met hierdie aksie voltooi. Vóór Hy aarde toe gekom het,
was Hy in die hemel by God die Vader. Hy verlaat Sy hemelse tuiste ter wille van ons
verlossing, en nou gaan Hy terug om aan die regterhand van die Vader te gaan sit, waar
Hy nou namens ons intree. Laat dit jou nie ook belangrik en spesiaal voel nie? Voel jy nie
ook dat jy persoonlik daarby gebaat het dat daar 'n hemelvaart was nie? As Jesus nie
op 'n bo-natuurlike manier hierdie aarde verlaat het nie, sou ons waarskynlik in sy
menslikheid bly vaskyk het. Goddank dit was nie so nie - dis juis Sy talle en talle
wonderwerke wat ons bewys is dat Hy die Seun van God die Vader is, en ook sélf God.
Johannes 1:18 "Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste
aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak"
Wat is die voordeel van die hemelvaart vir jou en my?
Johannes 16:7 "Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan,
want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie;
maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur".
Ek het al gewonder, hoekom het Jesus nie gekom om te bly nie, net so, in Sy aardse
liggaam? Dalk omdat Sy menslike gestalte beperk was tot die plek waar Hy op 'n
gegewe tyd was. Toe die Heilige Gees uitgestort word, was die hele wêreld met Sy
teenwoordigheid bedek. Weereens het ons nodig om in iets te glo wat ons nie fisies
kan sien nie. Gelukkig kan ons dit ervaar, en kan ons die werk van die Heilige Gees
waarneem - ons sien hoe mense se lewens dramaties verander, daarom kan ek glo in
die waarheid daarvan.
Die dissipels moes dit ook geglo het, want hulle het só sterk by hulle punt gestaan, dat
hulle waarskynlik almal vir hulle geloof gesterf het. Dit sê vir my nogal iets. Die
hemelvaart hét gebeur, of ek dit glo of nie. Maar, ómdat ek dit glo, pleit Jesus op
hierdie oomblik vir my by die Vader.
Die hemelvaart gee vir ons hoop:
Handelinge 1:9-11
Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het Hom
weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip
na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir
hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af
na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien
opgaan het"
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Wat 'n wonderlik belofte om in te glo - Hy kom terug, soos Hy weggegaan het, om vir
my en jou te kom haal. Dit voel vir ons miskien aardig om te sê ons sal sommer alles net
so los om in die hemel te kom, want ons hou tog maar vas aan wat ons hier het. Die
punt is, omdat ons kan glo dat daar iets beter vir ons is aan die anderkant van hierdie
lewe, maak dat ons nou alles kan verdra.
Hoe wonderlik om te weet dat ons eendag dalk mag toekyk hoe Jesus neerdaal aarde
toe. Vir dié wat nie glo nie, sal dit ‘n helse verskrikking wees. Vir dié wat glo, sal dit die
stempel wees op alles wat jy ooit geglo het.
Wil jy nie ook vashou aan hierdie belofte nie?
Johannes 14:2-3
In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle
gesê het dat Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan het, en vir julle
plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan
wees waar Ek is.
My vriend, gee die Hemelvaart nie vir jou ook hoop nie? As dit nie gebeur het nie, sou
die hele verlossings boodskap dalk daarmee heen wees. Glo dit, want dit IS so.
WILLEM BOTHA
www.heuning.co.za
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24 tot 28 Mei 2020
Waar kom die Pinkster tradisie vandaan? Paassondag en Pinkstersondag omraam
die oudste en belangrikste seisoen in die kalender, ŉ periode van vyftig dae.
Oorspronklik is nie net na die laaste dag nie, maar na die hele seisoen verwys as
Pinkster. Die Engelse Pentecost kom van die Griekse pentekoste wat vyftig beteken.
Tydens hierdie vyftig dae gedenk ons nie net Jesus se opstanding nie, maar die werk
van al drie Persone: agter alles staan God as Vader, Skepper en Herskepper wie se
verlossingsplan deur Christus en die Gees waar word.
Christus het opgestaan en so die oorwinning oor die dood bekragtig. Die gees skenk
aan ons geloof en bewerk die opstandingslewe in ons. Hy laat ons deel in die werk van
Christus. Hy skakel ons by God se plan in: as ontvangers én verspreiders van die Nuwe
lewe.
Soos die Pasga was die Pinksterfees oorspronklik ŉ Joodse fees: die Dag van die
Eerste Vrugte of Fees van die Weke (Shavuot), die oesfees waarvan Lev. 23:16 praat.
Gedurende die eerste eeu n.C. het die Jode hierdie fees begin assosieer met die
ontvangs van die wet op die berg Sinai. Christene het die parallel getrek tussen die
Jode se ontvangs van die wet en hulle ontvangs van die Gees. Dit kan moontlik selfs
wees dat Paulus na hierdie kontras verwys in Kor. 3:7-8.
Wat vier ons met Pinkster? Op Pinkstersondag vier die kerk die uitstorting van die
Heilige Gees, toe tonge van vuur en die gawe om in tale te praat oor die dissipels
gekom het.
Die dissipels, wat aan die treur was oor Jesus se weggaan, is op hierdie dag vervul
met blydskap en kragtig in beweging gebring om die nuus van Jesus se opstanding die
hele wêreld in te dra. ŉ Mens kan amper sê dat die kerk op hierdie dag gebore is.
Pinksterdag is inderdaad die verjaardag van die kerk!
Simbole, rituele en gebruike met Pinkster:
Die kerk het tradisioneel op die Pinksterdag lidmate gedoop wat nog nie met die
Paassondag gereed was nie. Die viering van die verjaardag van die kerk is inderdaad ŉ
goeie tyd om ook die geestelike geboorte van nuwe Christene te vier. Vir reeds
gedoopte lidmate is Pinksterdag ŉ goeie geleentheid om hulle doopbeloftes te
hernuwe.
Op hierdie dag word aalmoese uitgedeel aan die armes. Spesiale klem word gelê op
gasvryheid teenoor vreemdelinge.
Uitstallings van kuns, handewerk, blomme, ensovoorts simboliseer op hierdie dag
die gees se gawes aan die gemeente.
Simbole en handelinge laat die klem val op die talewonder, die eenheid van die kerk
(dieselfde Gees woon in alle gelowiges) en die uitreik-karakter van die kerk.
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ŉ Duif, tonge van vuur of ŉ afwaartse pyl kan die Heilige Gees simboliseer, ŉ skip of
reënboog simboliseer die kerk.
Gesinne kan in hierdie tyd gerus ŉ duif uit karton knip en dit op hulle voordeure plak.
Hemelvaart en Pinksterdag is aanvanklik saam gevier, sodat die indruk nie geskep
word dat die dissipels op ŉ stadium totaal van God verlaat is nie. Later is die twee
vierings geskei.
Die tien dae tussen die Hemelvaart en Pinkster het die karakter verkry van ŉ tyd van
afwagting tot die Gees die Kerk nut maak en uitstuur. Pinksterbidure het in die NG
Kerk-familie só ŉ tyd van afwagting geword. Sulke bidure is egter nie ŉ gebruik elders
in die kerk nie. In 1860 was daar groot herlewings in die Kaapse NG Kerk-familie.
Andrew Murray het ŉ groot aandeel gehad dat die herlewings sterk sendinggerig was.
Die herlewing het oor die hele land versprei. Gebed en die werking van die Heilige
Gees is beklemtoon. In sommige gemeentes is daagliks vir gebed bymekaargekom.
Hier het Pinksterbidure (en trouens ook die week van Gebed) ontstaan. Dis belangrik
om in Pinkstertyd besondere klem te lê op ons getuienis na buite. Voorbidding vir
sending en plaaslike sendingsaksies kan meer aandag kry. Soos God vir Jesus gestuur
het, stuur Hy ons nou verder met die krag van sy Gees.
Die Pinksterbidure is verder ŉ goeie tyd om terug te kyk op die Maansiklus en om
onsself af te vra hoe ons die beweging from ashes (Lydenstyd) to fire (Pinkstertyd)
beleef het. Dit is ŉ tyd vir toegespitste vernuwing in die kerk. Veral is dit ŉ tyd waar die
kerk ontdek dat sy ŉ vreemde organisasie is. Waar alle ander organisasies daar is vir
hulle lede, is hierdie organisasie, die kerk, daar vir sy nielede. Die wese van die kerk is
dat die Gees ons die wêreld instuur.
Kleure in Pinkster:
Rooi en goud simboliseer op Pinksterdag die tonge van vuur.
BRON:
NG Kerk Lindenpark
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reeks
NG Gemeente

Wespoort
aangebied deur

Ds Christo Viljoen
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Quaggapoort het weer twee tafels by Wespoort se
Wintermark, naamlik JAFFELS en NAGEREG. Ons het hulp,
hande en bestanddele nodig hiervoor, asseblief. Kontak vir
Edna – 082 469 6457 of vir Anthony – 083 475 1919 as u kan
of wil help. Ons het hierdie fondse dringend nodig!

Die tyd van inperking en sosiale
afstand kon ons nie voorberei op die
finansiële impak wat dit op ons
gemeente, of op die kerk in die
algemeen, sou hê nie. Met geen
oggenddienste, is daar vanselfsprekend geen kollekte nie. Ons
wykslopers kon ook nie hulle rondtes
doen nie. Daarom pleit ons by u om
nie u bydraes in hierdie tyd te stop
nie. Gee asseblief steeds u Sondagkollekte deur dit eenkant te hou vir
ons, of om dit direk in ons rekening
in te betaal. U wat gewoonlik
betalings maak aan ‘n diaken of
wyksloper, doen asseblief dieselfde.
Ons is dankbaar vir u wat dit reeds
op hierdie manier gedoen het.
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GEMEENTE-KOMMUNIKASIE
Ek is gelukkig soos ek my tans in die
gemeente bevind
Ek wil graag hê iemand moet my besoek
Ek wil graag hê die predikant moet my
besoek
Ek wil hê iemand moet my skakel
Ek ken iemand wat graag kerk wil bywoon
Ek ken iemand wat graag wil terugkom
Quaggapoort toe
Ek het voorbidding nodig
Ek ken iemand wat voorbidding nodig het
Ek het hulp/berading nodig
Ek ken iemand wat hulp/berading nodig het
Ek wil graag betrokke raak by 'n projek
Ek het 'n voorstel hoe om gemeentegroei
te bewerkstellig
U kan hierdie nota in die kollektebord gooi, of in die
koperhouer voor die kansel tydens enige erediens.

Naam
Kontaknommer
Epos
Woonadres
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